
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VE SPORTOVNÍM CENTRU ŘEPY 

 

Název tábora: …………………………………………………………… Termín: …………………………………………… 

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………. Datum narození: …………………………. 

Rodné číslo: ………………………………………………… Zdravotní pojišťovna: ……………………………………. 

Bydliště: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Jméno a příjmení matky nebo otce (zákonného zástupce): …………………………………………………… 

Kontaktní email: ……………………………………………………….. Telefon: …………………………………………… 

 

Zdravotní omezení:    ANO       NE             

 

Cena:   Plavecký - 4 500 Kč  Sportovní – 3 750 Kč 

Doba splatnosti: do 14 dnů od podání přihlášky 
   Převodem na účet: 5601187379/0800 
   VS – datum narození ve tvaru DDMMRRRR 
   Do poznámky: jméno a příjmení dítěte a turnus 

Fakturou – fakturační údaje zašlete spolu s přihláškou na adresu      
akademie@sc-repy.cz 

 

Nedojde-li k úhradě ceny tábora v době splatnosti, bude rezervace místa automaticky 
zrušena. 

Stornovací podmínky: 

Storno 4 týdny před začátkem tábora – objednavatelům náleží plná cena úplaty tábora. 
Storno 3 týdny před začátkem tábora – storno ve výši 25% z úplaty tábora. 
Storno 2 týdny před začátkem tábora – storno ve výši 50% z úplaty tábora.  
Storno 1 týden před začátkem tábora – storno ve výši 100% z úplaty tábora.  

Ukončení táboru v jeho průběhu – storno 100% z úplaty tábora. 

Zrušení účasti je možné výhradně emailem na adresu  akademie@sc-repy.cz 

 



 

Souhlasím / nesouhlasím s pořizováním fotodokumentace z aktivit a kurzů výše uvedené 
společnosti za účelem jejich prezentace na webu, Facebooku společnosti a dále na případných 
reklamních letácích.  

Souhlasím / nesouhlasím s využitím osobních údajů (jména, příjmení, emailového spojení a 
telefonu), za účelem marketingových akcí společnosti, zejména pro informování o dalších 
aktivitách vhodných pro dítě v rámci kurzů a dalších aktivit pořádajících výše uvedenou 
společností, komunikace a pro zajištění relevantních potřeb, nabídnutí a poskytnutí vhodných 
obchodních nabídek.  

Tyto souhlasy se udělují na dobu 10 let.  

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: vzít 
souhlas kdykoliv zpět; požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; 
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si u nás přístup k 
těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit; požadovat po nás výmaz těchto 
osobních údajů.  

V případě potřeby akceptuji nezbytné organizační změny programu příměstského tábora.  

 

 

V……………… dne ………………….                         Podpis zákonného zástupce………………………………… 

 

 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete, prosím emailem na adresu akademie@sc-
repy.cz 


